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BAŞKANIN MEKTUBU
Sevgili Dostlarım ;
Bourgas Pyrgos Kulübü başkanı Dimitar Katchulkov Eylül ayında bizleri ağırlayacağı bölgenin en önemli
SPA merkezlerinden biri olan “POMORIE” Oteli ile ilgili bilgileri göndermeye başladı. Gezi İki kişi için öğle ve
akşam yemekleri ile birlikte günlük 100 Euro civarında . Otelde konaklama 2 gece olacak. Sağlık ile ilgili tüm
aktivitelerin yapılabildiği otel Beş yıldızlı . Parafin Banyosu , Fizyoterapi , Tıbbi fizik egzersizi , Hidro kolon tedavisi
Çamur banyoları , Tuz banyoları , kül banyoları bu aktivitelerden bazıları.Tüm gezilerimize büyük bir grup olarak
katılan kardeş kulübümüzün bu etkinliğine tam kadro katılmamızı bekliyorum.
Kulübümüz ile ilgili bir diğer önemli konu Guvernör’ün katılımı ile gerçekleştireceğimiz 4. ve resmi
asamblemizin hazırlıklarını hızlandırmamız gerektiği. Ana Komite Başkanlarımızın bu konuda gerekli duyarlılığı
göstereceğini biliyorum.
14 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00 de Kulüp Sekreteri Serhad Ceylan ile birlikte Yunanistan
Cumhuriyeti Edirne Başkonsolosu Paraskevi Tzeveleki hanımefendiye kulübümüz adına bir nezaket ziyareti
gerçekleştirdik. Çok yararlı ve olumlu bir görüşme oldu.
Toplantıda görüşünceye kadar sağlıkla kalın . Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Rtn Akın TİRYAKİOĞLU
DUYURULAR :









Karaağaç Parasız Yatılı Okulunun yatakhanesinde yapılması gereken antibakteryel taban
döşemeleri ile ilgili olarak Emre ÜLKÜMEN ve Ahmet DEVECİ dostlarımız gerekli çalışmalara
başladılar.
24 Temmuz Perşembe günü Burgas Pirgos Kulübünün resmi toplantısına katılacağız.
“Depremde Temiz İçme Suyu” isimli eşli bağış projemiz ile ilgili çalışmalar yapmak üzere Kulüp Sekreteri
Serhad Ceylan 16.Temmuz Çarşamba günü Almanya’ya gidiyor
Bugün Bültenimizin ekinde U.A Rotary Başkanı Dong Kurn Lee ve 2420. Bölge Guvernörü Ömer
Kuran’ın dönem mesajlarını yayımlıyoruz .
Kimlik kartlarımız geldi , sekreterimiz tarafından dağıtılmaya başladı.
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi ile yürütülen “2420. BÖLGE ÜYE İMAJ ARAŞTIRMASI”
kapsamında hazırlanan formlar üyelerimiz tarafından doldurularak bölge ofisine kargo ile
gönderildi.
2420 bölge Kulüpleri Projesi olan “TOPLUM LİDERLERİ GELİYOR” ufuk geliştirme ve liderlik eğitimi
program dizisi organizasyonu ile ilgili olarak Ana Komite Başkanımız Emre Alp gerekli araştırma ve
çalışmaları yapıyor
2420 Bölge KOYE Ana Komite Başkanı Rtn Nezih Bayındır yeni dönemde Kulübümüzün açacağı KOYE
kursları ile ilgili olarak her türlü bilgi ve desteğin sağlanacağını bildirdi.
Önümüzdeki hafta toplantımız 22.07.2008 tarihinde saat 20.00 Rotary evinde

TEMMUZ AYI ROTARY TAKVIMINDE OKUMA-YAZMA AYIDIR
BAŞKAN : Akın Tiryakioğlu
GEL.D.BŞK. : Cengiz Benakman

SEKRETER : Serhad Ceylan

SAYMAN : Recai Aran

GEÇ.D.BŞK. : Oktay Alemdar

MİSAFİRLERİMİZ
Akın Tiryakioğlu misafiri

İrfan ERETEN

Edirne Yağ Sanayi Satış Müdürü

GELECEK HAFTANIN MUTLU GÜNLERİ
22 Temmuz
23 Temmuz
24 Temmuz
26 Temmuz
28 Temmuz

Onur KARAKUŞ
Doğum günü
Güney SAVAŞ Doğum günü
Esra ALP
Doğum günü
Beril ETKER
Doğum günü
Sedat ÖNENGÜT
Doğum günü

KUTLARIZ …………..

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ
Ahmet ÇELİK , İlhan TOKSÖZ , Recai ARAN , Hasan ALTUNTAŞ
(Mazeret bildirdikleri için teşekkürler)

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ
Cevat GÜLER , Emre ÜLKÜMEN , İsmet AÇIKGÖZ
DEVAM YUZDESİ : %72
Tüm dostlara teşekkürler ........

ROTARY BİLGİLERİ :

Tüzükten ……………..

MADDE 16. Haftalık Olağan Toplantılara Devamdan Muafiyet
Devamdan muafiyet, bir üyelik statüsü veya çeşidi değil, sadece Haftalık Olağan Toplantılara katılmaktan
muafiyettir.
a. Üyenin, Kulüpte ve daha önce üye olduğu diğer Bölgelerdeki veya Kulübün içinde bulunduğu Bölgedeki
Rotary kulüplerinde toplam üyelik süresi ile yaşı toplamı 85 sayısına ulaşmışsa veya daha fazla ise üye
Yönetim Kuruluna yazılı başvuruda bulunarak Haftalık Olağan Toplantılara devamdan muaf tutulmasını
isteyebilir.
Yönetim Kurulunun Karar Defterine kaydedilen kararı ile kabul edilen bu istek dolayısıyla üye katılmadığı
Haftalık Olağan Toplantıların yemek ücretini ödemez. Haftalık Olağan Toplantıların yemek ücreti önceden
topluca tahsil edilmiş ise bu üyenin katılmadığı toplantıların yemek ücreti kendisine iade edilir.
Haftalık Olağan Toplantılara devamdan muaf üye, yemek ücretindeki özel durum hariç, diğer mali
yükümlülüklerinin tümünü yerine getirmek zorundadır.
Üye, Haftalık Olağan Toplantılara devamdan muaf olma imkanına sahip olmakla beraber isterse böyle bir
başvuruda bulunmaz.
b. Guvernör, Gelecek Dönem Guvernörü görevleri süresince kendi Kulüplerinde Haftalık Olağan Toplantılara
devamdan muaftır.
c. Haftalık Olağan Toplantılara Devamdan muaf tutulan üyeler her ay Bölgeye bildirilen devam
hesaplanmasında dikkate alınmaz.

BÜLTEN
Tlf :
0 284 212 42 3
0 284 212 63 45
0 284 225 23 66
e-posta : tiryakin@ttmail.com ceylanserhad@hotmail.com
recayiaran@yahoo.com

U.R. BAŞKANIMIZ DONG KORN LEE’ NİN DÖNEM MESAJI

Sevgili Rotaryenler,
Yeni kulüp ve bölge yöneticileri, üzerinde çalışılacak yeni bir tema ve hizmet projelerimiz için yenilenmiş
amaç hissiyle, Rotary yılının başlangıcı her zaman heyecan vericidir. Dünya çapında Rotaryenlerle
tanışmayı ve yürüttüğünüz pek çok değerli projeyi ilk elden görmeyi dört gözle beklediğimden, bu Rotary
yılının başlaması benim için özellikle heyecan verici.
Bu yıl kulübünüzün ve her birinizin bu yıl nasıl Hayalleri Gerçekleştireceğinizi planlarken, sizden asla
hayal etme şansı olmamış milyonlarca çocuğu dikkate almanızı rica ediyorum. Her gün, beş yaşın
altındaki 26.000’den fazla çocuk, önlenebilir nedenlerle hayatını kaybetmektedir. Bu sayı korkutucu olsa
da, benim ilk dikkatimi çeken ve konuyu Rotary’nin gündemine getirmeye yönelten 30.000’den bir düşüş
söz konusudur.
UNICEF’in 2008 Dünya Çocuklarının Durumu raporuna göre, kayıtlar başladığından beri ilk kez, en
yakın kesin tahminlerin yapılabildiği yıl olan 2006’da küresel çocuk ölüm sayısı10 milyonun altına, 9,7
milyona düşmüştür. Çocuk sağ kalım oranlarındaki düzelmenin sağlık, açlık, su ve okuryazarlık gibi
sorunları ele alan, doğrudan başarılı Rotary projelerine kısmen de olsa bağlı olduğunu düşünüyorum.
Bunun sonucunda kendime Eğer 1,2 milyon Rotaryen hizmet çabalarını daha da çok çocuğu hayatta
tutmak üzerine odaklarsa ne olur? diye sordum.
Sanırım şimdiden bazı cevapları biliyoruz. Eğer Rotaryenler daha çok insektisitle muamele edilmiş
cibinlik temin ederse, daha az sayıda çocuk sıtmaya teslim olur. Eğer kuyular açarsak ve hijyen
sorunlarını dikkate alırsak, daha çok çocuğun içecek temiz suyu ve yaşayacak daha temiz bir çevresi
olur. Ve Rotary kulüpleri etkin beslenme projeleri yürütürse, beslenememe nedeniyle her yıl kaybedilen
neredeyse beş milyon çocuktan bir kısmı kurtulabilir.
UNICEF, 2006’da gerçekleşen 9,7 milyon ölümün üçte ikisinin önlenebilir olduğunu tahmin etmektedir.
Rotaryenlerin aşı, ağızdan ishal tedavisi, anneler ve bebekler için sağlık hizmeti ve diğer nispeten basit
yardımlarıyla, eminim ki daha çok bebek sadece hayatta kalmayıp sağlıklı ve üretken hayatlar
sürecekler. Haydi bu çocuklara büyüme ve kendi hayallerini yaratma şansı vererek Hayalleri
Gerçekleştirelim.
Dong Kurn Lee
Rotary International Başkanı

GUVERNÖRÜMÜZ ÖMER KURAN’IN DÖNEM MESAJI
Sevgili Rotaryen Dostlarım,
Temmuz 2008… Uluslararası Rotary’nin 168 ülkedeki 32.774 Rotary Kulübünde 2007 – 2008 dönemi
Başkanları görevlerini tamamlamış olmanın iç huzuru ile kolyelerini, yeni heyecanlarla “Düşleri
Gerçekleştirecek” projelerini uygulayacak olan 2008 – 2009 döneminin dinamik Başkanlarına teslim
ettiler.
UR 2420.Bölge’nin 2008 – 2009 dönemi Kulüp Başkanlarını hem kendi adıma hem de Uluslararası
Başkanımız DK Lee adına yürekten kutluyorum. Kendilerinin bu onurlu görevi bir yıl boyunca büyük bir
başarı ile sürdüreceğine ve hep birlikte Düşleri Gerçekleştirecek çok güzel projelere imza atacağınıza
eminim.
Değerli Dostlarım, zaman su gibi akıp gidiyor. Hizmet dönemimizde yaklaşık 365 günlük bir süreniz var.
Bu görev sürenizde, dünyada barış ve anlayışın gelişmesine katkı sağlayacak projeler üretecek, su
kaynaklarının doğru ve verimli kullanılması için projeler üreteceksiniz. Cehaletle mücadele ederek, her
gün, önlenebilir nedenlerle yaşamını yitiren otuz binden fazla çocuk için umut olacaksınız.
Bunun yanı sıra, kulübünüzde dostlukları geliştirerek, sosyal sorumluluk sahibi yeni üyeler kazanacak,
kulüplerinizi güçlendirerek hizmetler üreteceksiniz.
Değerli başkanlarınız önderliğinde kulüplerinizin ortaklaşa üreteceği hizmet projeleri ile dostluklarınızı,
Bölge içinde de geliştirip yaygınlaştıracaksınız. Uluslararası Vakfımızın imkanlarını da kullanarak,
kurguladığınız projelerle “düşleri” özellikle de “çocukların düşlerini” gerçekleştireceksiniz.
Dünya’da çocukların ve gençlerin bayramını kutlayan bir başka ülke yok.
Ulu Önderimiz Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan “Çocuk Bayramı” ve gençlerimize armağan
ettiği 19 Mayıs “Gençlik ve Spor Bayramı”na gerekli önemi vererek bunları kurgulayacağınız hizmet
projelerinde bir fırsat olarak değerlendirmenizi, bunu ülkemizin uluslararası camiada da tanıtımı için bir
fırsat olarak değerlendirmenizi dilerim.
Gençliğe yönelik projelerinizle yarının liderlerinin yetişmesine katkılar sağlamanızı, bu bağlamda
Rotaract kulüplerinize önem vermenizi, Road Advisor (Yol Göstericilik - Rehberlik) programını özenle
uygulamanızı ve üniversiteli gençler için de staj imkanları yaratmanızı dilerim.
Gençlerimizin iş hayatına atılmasında her türlü katkıyı sağlamanızı, onların düşlerinin gerçekleşmesini
sağlamaya önem vermenizi rica ediyorum.
Güç birliği ile Bölgemiz kulüplerinin bu yıl da, toplumumuza, “Yaparsa Rotary Yapar” dedirtecek
projelere imza atacağından hiç kuşkum yok.
Rotary çatısı altında geliştirdiğiniz dostlukların, işlerinize de olumlu yansımasını, iş ve mesleki
dayanışmanızın, yeniden düzenlenen elektronik iletişim imkanlarının da katkısı ile gelişmesini, iş ve
meslek hayatınızda sizlere katkılar sağlamasını dilerim.
Yeni hizmet döneminde görev almış olan tüm Başkanlarımı bir kez kutluyor ve tüm bölgemiz
Rotaryenleri için başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyorum.
Hizmet yolunuz açık olsun…
Sevgi ve saygılarımla,
Rtn.Ömer Kuran

Bölge Guvernörü

